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A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a Perfekt Zrt. (a továbbiakban: vizsgaszervező) által szervezett komplex 

szakmai vizsgákra. 

Vizsgaszervező a komplex szakmai vizsgákat az alábbi jogszabályok alapján szervezi: 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 

• 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól, 

• a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye. 

1 Általános rendelkezések 

(1) A vizsgaszabályzat értelmezésében 

• komplex szakmai vizsga (továbbiakban vizsga): az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló 

és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, 

képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához 

meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására 

irányuló eljárás; 

 

• vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra 

elszámolható működési célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada; 

 

• vizsgafeladat: tartalmazza az írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli 

vizsgatevékenység(ek) célját és a teljesítés meghatározó körülményeit, amelyhez legalább egy 

vizsgatevékenységet kell hozzárendelni; 

 

• vizsgatevékenység: a komplex szakmai vizsga része, típusai: írásbeli, interaktív (számítógépes), 

gyakorlati, szóbeli; 

 

• vizsgáztatási díj: a vizsgabizottság tagjait megillető, a vizsgaszervező által kifizetendő díjazás; 

 

• igazolás a komplex szakmai vizsgáról való távolmaradásról: orvosi igazolás, hatósági igazolás, 

közlekedési társaság igazolása (nem tekinthető igazolásnak: pl. vizsgázó nyilatkozata, vizsgázó 

munkáltatójának igazolása) 

 

(2) A vizsga nyelve - a szakmai és vizsgakövetelményben előírt idegen nyelvi követelmények kivételével - a 

magyar. 

(3) A vizsga időpontját a szakképesítésért felelős miniszter által a honlapján nyilvánosságra hozott vizsganaptár 

alapján a vizsgaszervező tűzi ki. 
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2 A vizsgára történő jelentkezés 
 

(1) A vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell jelentkezni a vizsgaszervezőnél az e célra 

szolgáló aláírt, eredeti jelentkezési lap benyújtásával. 

A vizsgára történő jelentkezés végső határideje az első vizsgatevékenységet megelőző 60. nap.  

(2) A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia: 

a) a személyazonosságát igazoló személyazonosító igazolványát, útlevelét vagy kártyaformátumú vezetői 

engedélyét, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

b) a szakképesítéshez előírt iskolai előképzettséget tanúsító eredeti bizonyítványt (okiratot), vagy a szakmai és 

vizsgakövetelményben megjelölt bemeneti kompetenciák méréséről és megfelelő szintjéről szóló igazolást,  

c) a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai előképzettséget igazoló bizonyítványt vagy annak a képző 

intézmény vagy a vizsgaszervező által hitelesített másolatát, előzetes szakmai gyakorlat teljesítését igazoló 

dokumentumot, egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot, 

d) a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerinti szakmai követelménymodulok modulzáró vizsgáinak 

letételét igazoló, a szakmai követelménymodulok azonosító számát, megnevezését, a modulzáró vizsga 

időpontját és eredményességét feltüntető, a képző intézmény által kiállított igazolást.  

A vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a vizsgával kapcsolatos kérelmeket, és egyidejűleg csatolni kell 

a kérelem alapjául szolgáló iratokat. 

A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a vizsgázónak a jelentkezési lapjához csatolnia kell a törzslap 

kitöltésére szolgáló központi elektronikus rendszerből (a továbbiakban: elektronikus rendszer) kinyomtatott, a 

vizsgaszervező által hitelesített törzslapkivonatot is, amennyiben a jelentkező korábbi vizsgáját más 

vizsgaszervezőnél tette le. Ha a korábbi vizsgáját a Perfekt Zrt.-nél tette le, úgy a jelentkezőnek elég ezt a 

jelentkezésében jeleznie. 

(3) A vizsgaszervező a jelentkezési lap beadásakor a jelentkezési lap záradékának kitöltésével dokumentálja, 

hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátáshoz előírt dokumentumokat bemutatta. 

(4) A vizsgaszervező a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgázó megfelel a szakmai és 

vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek. 

(5) A jelentkezési lap egy másolati példányát az aláírást követően a vizsgára jelentkezőnek vissza kell adni. 

3 A vizsgadíj befizetésére vonatkozó rendelkezések 
 

(1) A komplex szakmai vizsga díját a résztvevő/vizsgázó és a vizsgaszervező által megkötött 

felnőttképzési/vizsgaszervezési szerződésben rögzítettek szerint kell megfizetni, de legkésőbb az első 

vizsgatevékenységet megelőző 50. napig. 

A vizsgadíj határidőre történő meg nem fizetése esetén a vizsgaszervező a vizsgára jelentkező számára nem 

szervez komplex szakmai vizsgát és arra nem jelenti be. 
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4 A vizsgajelentkezés lemondására vonatkozó rendelkezések 
 
(1) Az érvényes vizsgajelentkezést követően a vizsgát az első vizsgatevékenységet megelőző 30. napig lehet 

írásban lemondani a vizsgaszervezőnél. Az első vizsgatevékenységet megelőző 30. napig lemondott vizsga 

esetében kerül sor a befizetett vizsgadíj igény szerinti rendezésére. 

(2) A vizsgaszervező által a szakképzési feladatot ellátó hatóság felé véglegesített vizsgabejelentést követően 

nincs mód a vizsga lemondására. Ebben az esetben a vizsgázó a vizsgalétszámból nem törölhető. 

(2a) Amennyiben a vizsgázó az első vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a vizsgaszervezőnek igazolást 

(az 1/(1) szerinti gazolás fogadható el) ad le, úgy a vizsgázó a „komplex szakmai vizsgán igazolható okból nem 

jelent meg. Pótlóvizsgát tehet” záradékkal kerül nyilvántartásba. Ebben az esetben a vizsgadolgozat 

megrendelésre került, a vizsgázó által befizetett vizsgadíj a pótlóvizsgára történő jelentkezéskor beszámításra 

kerül csökkentve a megrendelt vizsgadolgozat árával. 

(2b) Amennyiben a vizsgázó a komplex szakmai vizsgát megkezdte (valamely vizsgatevékenységen már részt 

vett), de igazolható okból vizsgáját befejezni nem tudja, akkor a nem teljesített vizsgatevékenység(ek)re 

vonatkozóan pótlóvizsgát tehet. Ebben az esetben a pótlóvizsga díja megegyezik a komplex szakmai vizsga 

díjával. 

(3) Amennyiben a vizsgázó a komplex szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt 

megszakította, javítóvizsgát tehet. Ebben az esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni. Ebben az 

esetben a javítóvizsga díja megegyezik a komplex szakmai vizsga díjával. 

5 Felmentés a vizsgán 
 

(1) A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés. 

(2) A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. 

A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: 

vizsgabizottság) részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről 

határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három 

nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. 

6 A javító- és a pótlóvizsga 
 

(1) A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, 

a) aki sikertelen vizsgát tett, 

b) aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy 

c) akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott. 

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni. 

(3) A javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a 

képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le vagy ismételhető meg. 
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(4) Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, 

azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. 

(5) A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a 

képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le. 

(6) Amennyiben a vizsgázónak javító/pótló vizsgát kell tennie, úgy a vizsgára ismét be kell jelentkeznie, a 

jelentkezési lap leadásakor ismételten meg kell fizetnie a vizsgadíjat. 

7 Az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő 
 

(1) A vizsgázó kérésére a vizsgaszervező a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően magyar, 

angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított Europass bizonyítvány-kiegészítőt (a továbbiakban: 

bizonyítvány-kiegészítő) ad ki, amely tartalmazza a bizonyítványt kiállító intézmény nevét és jogi státuszát, a 

bizonyítvány sorozatjelét, sorszámát, a bizonyítvány kiállításának időpontját, a vizsgafeladatok megnevezését, 

eredményét, a vizsga osztályzatát, valamint a szakképzés folyamatára vonatkozó információkat. 

(2) A szakképzési feladatot ellátó hatóság honlapján található bizonyítvány-kiegészítő nyomtatványt a 

vizsgaszervező tölti ki. A kitöltött bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgaszervező vezetője aláírásával és a 

vizsgaszervező bélyegzőjével hitelesíti. 

(3) A bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési díj a 

bizonyítvány-kiegészítő kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka bizonyítvány-kiegészítőnként. 

  


